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1. Inledning  

Denna studie undersöker Svenska kyrkans roll inom den kommunala kris- och 
beredskapshanteringen. Att jag valt detta ämne beror på att det inte finns något skrivet just om 
detta. Att förstå Svenska kyrkans roll och varför Svenska kyrkan vill ha en roll inom den statliga 
krishanteringen är intressant. Svenska kyrkan har tagit ansvar och agerat vid kriser tidigare, vid 
händelser som Estoniakatastrofen, tsunamin i Thailand och nu senast 2015 års flyktingkris. Dessa 
är bara några exempel. Religionens och Svenska kyrkans roll har förändrats under hela 1900-talet. 
Tidigare ansågs det att sekulariseringsprocessen helt skulle slå ut religionens plats inom den statliga 
offentliga sektorn. Detta har inte skett. Under 2000-talet har teorin snarare radikalt förändrats. Idag 
talas det om religionens återkomst och att Sverige snarare har blivit postsekulärt.1 Svenska kyrkan 
har idag nya möjligheter till att agera som tjänsteproducent i välfärden och hon kan göra detta då 
hon inte längre är bunden genom en statlig reglering som förhindrar detta. Därför är det intressant 
att utreda Svenska kyrkans roll inom den kommunala kris- och beredskapshanteringen för att förstå 
varför Svenska kyrkan vill ha en roll inom detta område, och varför hon får en roll utav 
kommunerna.  

1.1. Bakgrund  

Den svenska staten har utformat en beredskap som ska träda i kraft vid eventuella större 
samhällskriser. Denna beredskap regleras bland annat genom lag 2006:544, som ger i uppdrag åt 
kommunerna runt om i Sverige att utforma en kris- och beredskapshantering. Detta regleras och 
upprätthålls framförallt genom myndigenheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), denna 
myndighet ger förutsättningar och skapar riktlinjer åt de svenska kommunerna att utforma en egen 
krisberedskap som passar just den egna kontexten.  

Svenska kyrkan är en av de största privata aktörerna i Sverige som har en roll i den offentliga 
krishanteringen. Detta reglerades förr genom att hon var en del av staten, som en myndighet, och 
därför föll under samma krishantering som de statliga myndigheterna var tvungna att skapa. Idag 
är Svenska kyrkan en egen aktör som inte längre blir bunden av staten att vara delaktig eller 
behjälplig vid kriser. Denna roll som Svenska kyrkan själv tar och den roll som hon ges av den 
svenska staten är intressant att kartlägga och reflektera kring, vilket denna uppsats kommer att göra.  

                                                
1 Stenström, Hanna. (RED.) Religionens offentlighet. S. 9 
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1.2. Forskningsläge  

Det forskningsläge som omger denna uppsats har ett stort omfång. Det finns mycket tidigare 
forskning om just religionens roll i den offentliga välfärden. Anders Bäckström som är 
religionssociolog har haft en framträdande roll inom detta fält. Hans forskning berör Svenska 
kyrkan roll som en välfärdsaktör bland många andra i det svenska samhället. Denna forskning 
påvisar framförallt betydelsen av religionens roll i stort. Bäckström driver också en linje om att 
sekulariseringen inte längre kan antas som teori då religionens roll i samhället inte försvunnit. Ninna 
Edgardh Beckman har också gjort en hel del forskning som kyrkovetare och framförallt inom fältet 
diakonivetenskap, denna forskning berör bland annat Svenska kyrkans roll och funktion som en 
välfärdsaktör. Dessa två bland andra har valt att granska just Svenska kyrkans och religionens roll 
som en välfärdsaktör i det moderna samhället. Vad som ger mig en god ingång är att ingen tidigare 
valt att granska mitt område, det vill säga Svenska kyrkans roll i kommuners kris- och 
beredskapshantering.  

Det finns mycket litteratur som berör detta område, framförallt en rad olika antologier och 
monografier som på olika ingångssätt och synvinklar granskar just denna fråga, några av dem 
presenterar jag här.  Antologin, Välfärdsinsatser på religiös grund, med Bäckström som redaktör har 
flera intressanta bidrag som diskuterar Svenska kyrkans roll i stort som en välfärdsorganisation och 
som komplement till den statliga välfärden.2 Antologin, Nya möjligheter, Svenska kyrkans sociala roll i 
2000-talets Sverige redigerad av Elisabet Hjalmarsson, tar upp och granskar Svenska kyrkan roll som 
en välfärdsaktör i nutidens samhälle, här är särskilt bidragen som diskuteras i kapitel 3 och 7 
intressant.3 Skriften, Religiös förändring i norra Europa, där Bäckström, Edgardh Beckman och Pär 
Petterson tillsammans skrivit om de förändringar som skett framförallt om religionens förändrade 
ställning i norra Europas religiösa landskap.4 Denna är intressant att använda till teorin för att förstå 
Svenska kyrkans roll i kris- och beredskapshanteringen. Skriften Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en 
global kultur skriver Anders Bäckström om Svenska kyrkans nya förutsättningar som uppstått i och 
med att kyrkan och staten skildes åt år 2000, samt om de nya förutsättningar som uppstått på grund 
av en allt mer globaliserad värld och kyrkans roll i detta som en privat aktör i det offentliga 
samhället.5 Antologin Religionens offentlighet, med Hanna Stenström som redaktör, tar upp religionens 
plats och roll i den offentliga miljön, den diskuterar olika problem, förväntningar och fördelar med 
religionens återkomst som är ett centralt begrepp som genomsyrar boken i sin helhet.6  

                                                
2 Bäckström, Anders. (RED.) 2014. Välfärdsinsatser på religiös grund. S. 11–13 
3 Hjalmarsson, Elisabeth. (RED.) Nya möjligheter, Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. 2009 Uppsala. S.3 
4 Bäckström, Anders. Edgardh Beckman, Ninna. Petterson, Pär. Religiös förändring i norra Europa. S. 9 
5 Bäckström, Anders. 2001. Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur. S. 11–13 
6 Stenström (RED.) S. 7–11  
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Det som ger denna uppsats en fördel är att inga utav dessa antologier och skrifter direkt berör 
uppsatsens forskningsområde. Detta ger denna uppsats en klar ingång till forskningslandskaps. Det 
finns en lucka att fylla ut gällande Svenska kyrkans roll inom kris- och beredskapshanteringen.  

1.3. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att granska vilken roll Svenska kyrkans har inom det kommunala kris- och 
beredskapshanteringen. Eftersom samhällets yttersta kris- och beredskapshantering sker hos de 
kommunala aktörerna är det vid denna nivå som jag kommer att primärt granska. Tanken är att 
reda ut vilken denna roll är och hur denna roll uppfattas dels av kommunerna men också om 
Svenska kyrkan egen uppfattning om sig själv som organisation. Är det likheter och skillnader i 
uppfattningen som kan vara intressanta att granska. Uppsatsen syftar också till att förstå varför 
Svenska kyrkan spelar en roll inom detta område. Svenska kyrkan och staten skildes från varandra 
år 2000 och med denna händelse förändrades Svenska kyrkans ställning mot staten i många 
avseenden. Det som är intressant att undersöka är just varför Svenska kyrkan ändå har en naturlig 
roll gällande samhällets allmänna krishantering. Speciellt intressant är det med tanke på att Svenska 
kyrkans inte längre har ett naturlig inflytande på många andra områden, däribland områdena skola 
och vård. Att reda ut vad som det exakt kan beror på är något som dagens forskning skulle behöva 
fördjupa sig i, vilket denna uppsats gör. För att kunna undersöka detta närmre behöver jag ett antal 
frågeställningar som gör det möjligt för mig att undersöka detta närmre. Mina frågeställningar är:  

 
- Vilken roll spelar Svenska kyrkan inom kris- och beredskapshanteringen, enligt 

kommunerna?  
- Vilken roll spelar Svenska kyrkan inom kris- och beredskapshanteringen, enligt Svenska 

kyrkan själv?  
- Vilka likheter och skillnader finns det hos de båda aktörernas uppfattning av Svenska 

kyrkans roll inom kris- och beredskapshanteringen?  
- Hur kan Svenska kyrkans roll inom kris- och beredskapshanteringen förstås utifrån ett 

religionssociologiskt perspektiv? 
- Är Thomas Ekstrands tjänsteinriktade folkkyrkoteori applicerbar på Svenska kyrkans roll 

inom kris- och beredskapshanteringen? 
 

Dessa frågeställningar gör det möjligt för uppsatsen att undersöka Svenska kyrkans roll i kris- 
och beredskapshanteringen. De tre första berör just Svenska kyrkan roll utifrån två nödvändiga 
perspektiv.  Först kommer jag granska Svenska kyrkans roll i kris- och beredskapshanterngen 
utifrån ett kommunalt perspektiv, sedan kommer jag granska Svenska kyrkans roll i kris- och 
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beredskapshantering utifrån sitt eget perspektiv. För att sedan fördjupa detta resultat kommer jag 
att ställa dessa två perspektiv mot varandra, därav kommer den tredje frågeställningen som tillåter 
just detta. 

De två sista frågeställningarna låter uppsatsen ta sitt analysresultat till en djupare nivå. Dessa vill 
resonera kring hur det kommer sig att just Svenska kyrkan fått eller tagit den roll som hon har i 
kris- och beredskapshanteringen. Den fjärde frågeställningen låter mig resonera kring den roll som 
Svenska kyrkan har i kris- och beredskapshanteringen utifrån ett religionssociologiskt perspektiv. 
Den femte frågeställningen vill undersöka om Ekstrands teori om folkkyrkans uppdrag kan ha 
influerat den roll som Svenska kyrkan har i kris- och beredskapsarbeten. 

Tillsammans utgör dessa fem frågeställningar grundbulten i min uppsats där alla behövs för att 
kunna ge denna uppsats en god förutsättning för att kunna lyckas med att genomföra sitt forsknings 
syfte.  

1.4. Avgränsningar  

Det är nödvändigt att avgränsa denna studie till rimliga nivåer för en kandidatuppsats. Därför 
har jag valt att begränsa antalet kommuner som jag kommer granska till tre. Jag har också valt att 
välja ut tre kommuner som skiljer sig åt geografiskt och socioekonomiskt, för att få en spridning 
på tre möjliga utfall av det kommunala kris- och beredskapsarbetet. Det urval som jag har gjort är 
Uppsala kommun, Gävle kommun och Sigtuna kommun. Dessa kommuner skiljer sig något åt inte 
bara socioekonomiskt utan också geografiskt. Fördelen med dessa kommuner är också att de alla 
befinner sig inom samma stift i Svenska kyrkan, vilket underlättar uppsatsen totalt omfång och 
skapar en rimlig nivå utav det totala källmaterialet att undersöka.   

Uppsala kommun är den största, rent befolkningsmässigt, och har en lång tradition av 
universitet och högskolor. Då en tredjedel av staden har anknytning till universitet på olika sätt 
skapar det förutsättningar som inte går att jämföra med de två andra kommunerna. Gävle kommun 
är en relativ stor kommun rent befolkningsmässigt. Dess miljö är mer blandat av karaktär som 
arbetarstad men också av högskolor. Detta skapar en transparens rent socioekonomiskt. Till sist 
Sigtuna kommun som är den minsta utav dessa kommuner ren befolkningsmässigt. Kommunen är 
delad i två områden, Sigtuna och Märsta, där dessa skiljer sig åt rent socioekonomiskt. Märsta har 
en mer förorts- och miljonprogramskaraktär och Sigtuna är ett mer ekonomiskt starkare område. 
Detta skapar andra förutsättningar för kommunen som skiljer sig åt gentemot de två andra. 

Genom att välja dessa tre kommuner som alla har olika förutsättningar kommer analysen av de 
olika materialen kunna bidra till ett bredare resultat och sammanfattning, som kan fungera som en 
gemensam uppfattning av Svenska kyrkans roll hos de kommunala aktörerna. Jag är medveten om 
att dessa tre inte kan vara representativa för Sveriges alla kommuners uppfattning om Svenska 
kyrkans roll i deras krishantering. Det är dock intressant att utifrån de resultat jag får fram ändå 
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fundera kring Svenska kyrkans roll i kommuners kris- och beredskapshantering i stort. Det som 
resultatet pekar på kan öppna upp för ytterligare och mer ingående forskning kring detta område.   

Ytterligare en avgränsning är att jag inte lyckats etablera någon kontakt med Psykiskt- och socialt 
omhändertagande (POSOM), som är en icke vinstdrivande organisation som hjälper offentliga och 
privata aktörer att samordna och utbilda sina egna organisationer i krishantering.7 Eftersom jag inte 
lyckats etablera någon kontakt med POSOM:s centralorganisation får jag endast hämta information 
från de utvalda kommunernas egna POSOM-gruppers utformning och funktioner. Det hade 
såklart varit intressant för denna studie att åtminstone redogöra kort för POSOM:s egen 
uppfattning om Svenska kyrkan som resurs för de kommunala aktörernas POSOM-grupper.  

Det är också viktigt att undersöka Svenska kyrkans egen uppfattning om den egna kris- och 
beredskapshanteringen som samfundet utför externt. Samt också om Svenska kyrkans egen 
förståelse av sitt ansvar som en offentlig organisation som många människor förväntar sig en 
delaktighet ifrån vid kriser.8  

Därför kommer även uppsatsen att ta upp material från Svenska kyrkans riktlinjer och 
styrdokument som reglerar den interna och externa kris- och beredskapshanteringen som Svenska 
kyrkan ska upprätthålla. Avgränsningarna som jag gör i undersökningen kring Svenska kyrkan är 
att jag endast kommer att analysera material som jag hämtar ifrån nationell- och stiftsnivå. Det stift 
jag valt är Uppsala stift, då alla tre kommuner finns som nämnt inom stiftets gränser. Stiftnivån får 
vara representativ för det faktum att jag inte väljer att granska respektive församling som finns i de 
utvalda kommunerna. Varför jag inte gör det är primärt på grund av det skulle bli för stort omfång 
av material att granska.  Då det också skulle ta mycket längre tid att analysera flera församlingars 
material än en samlande röst i form av ett stift och nationell nivå. Svenska kyrkan på nationell nivå 
har utformat riktlinjer som är normativa för både församlingar och stift. Därför kan jag anta att 
församlingarnas krishantering följer de normativa riktlinjerna som nationell nivå har tagit fram.9 

1.5. Material och metod 

Eftersom det primärmaterialet är hämtat från två aktörers uppfattningar i samma fråga är det 
lämpligt att jag använder en komparativ metod för denna uppsats. Först och främst måste jag 
enskilt analysera materialen för att sedan kunna ställa dessa två mot varandra för att slutligen kunna 
dra slutsatser. Materialet som jag inhämtat är olika former av styrdokument som delvis beskriver 
eller sätter riktlinjer för den kris- och beredskapshantering som finns inom valda kommuners och 
Svenska kyrkans organisation. I dessa styrdokument hoppas jag bland annat finna tillräckligt med 

                                                
7 http://www.posom.se Om oss. (Läst 2017-12-07) 
8 Hjalmarsson (RED.) S. 41 
9 Svenska kyrkan. Svenska kyrkans handbok I krisberedskap. S. 5–6  
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information om olika uppfattningar av Svenska kyrkans roller och funktioner när det gäller kris- 
och beredskapshantering. Det som jag sökt efter är primärt texter som direkt berör religion eller 
om samarbeten med andra aktörer än de egna kommunala. Jag kommer även att använda mig av 
relevant information som tillhandahållits av kommunernas företrädare för de olika POSOM-
grupperna som finns inom kommunerna. 

Att dela upp uppsatsen i två led ger en god struktur och logik för att stärka de resonemang som 
kommer att leda till en konklusion. I kapitel 2. Analys, blir metoden att först strukturera och 
analysera Svenska kyrkans och kommunernas material var för sig. Sedan kommer jag att ställa dessa 
mot varandra för att undersöka om det finns en samsyn i uppfattningarna om Svenska kyrkans roll 
i kris- och beredskapshanteringen, eller om det finns en oenighet i vad Svenska kyrkans roll och 
uppgift är under en samhällsmässig kris. I kapitel 3. Diskussion, kommer jag att resonera kring det 
resultat som uppsatsens analys fått för att undersöka om det finns belägg för mitt resultat i 
religionssociologiska forskningen, och om mitt resultat kan förstås med hjälp av Ekstrands 
folkkyrkoteori.  

Det finns både för- och nackdelar med att använda en komparativ metod. Tiit Pädam 
problematiserar denna metod genom att peka på svårigheten med att dra allt för stora slutsatser i 
sin jämförelse, och vikten av att sätta varje enskild aktörs kontext i relation till resultatet av 
jämförelsen.10 Då jag redan problematiserat omfånget av mitt material, och att det inte kan vara 
normativt utan bör först och främst ses i sin egen kontext men kan peka mot ett eventuellt mönster 
som kan verka som utgångspunkt för ytterligare forskning. Med denna medvetenhet om metodens 
eventuella brister minimeras risken för att dra allt för stora slutsatser.  

Dessa två faser är nödvändiga för att kunna dra en slutsats som beskriver och förklarar vilken 
roll Svenska kyrkan har och hur den rollen kommit att utvecklas eller varför den inte har det inom 
den kommunala kris- och beredskapshanteringen.  

1.6. Teori, begrepp och perspektiv 

För att uppsatsen ska kunna nå ett djupare resultat är det nödvändigt att använda sig av olika 
teorier, begrepp och perspektiv. Därför kommer jag att under dessa två rubriker förklara vilka olika 
vetenskapliga teorier samt begrepp och perspektiv som ger uppsatsen den nyans som behövs. Jag 
har valt att förklara teorin under en enskild rubrik och att slå samman begrepp och perspektiv 
under en gemensam rubrik, för att det ska bli tydligt vad som diskuteras var.  

                                                
10 Pädam, Tiit. 2015. S. 64–67 (Fahlgren, Sune. Ideström, Jonas. Ecclesiology in the trenches. 2015.) 
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1.6.1. Teori 

Den teori som behövs hämtar jag framförallt hos de forskare och deras arbeten som jag nämnt 
under kapitel 1.2. Teorin kommer att bli mer relevant i kapitel 3. Där kommer jag att granska och 
tolka teorin gentemot den analys som uppsatsen gjort.   

Framförallt hävdar sociologin att religionen har en tydlig roll i samhället, även i de nordiska 
samhällena. Sekulariseringsteorin som är starkt ifrågasatt av många samtida forskare som menar att 
den inte ägt rum, åtminstone inte som det tidigare antogs att det skulle göra.11 Stenström antyder 
snarare att begreppet postsekulärt är att föredra då religionen har en roll och funktion, även i det 
moderna svenska samhället som sekulariseringsteorin tidigare ansåg skulle avvecklats in på 2000-
talet.12 Dock har det skett en förskjutning i religionens roll från ett offentligt aktörskap till en fri 
och privatiserad organisation.13 Svenska kyrkan är inte längre en stadskyrka och svenska staten har 
inte längre någon formellt anknytning till någon konfession eller ett samfund. Trotts detta har 
Svenska kyrkan en betydande roll och plats i det svenska civilsamhället.14 Jag kommer vidare att 
utveckla denna teori i kapitel 3 om att Svenska kyrkan fortfarande har en aktiv roll som en aktör 
inom den svenska välfärden och utgå från detta i mitt resultat jag får från min analys  

Jag vill också förstå Svenska kyrkans uppfattning kring sin egen organisation och sitt 
engagemang inom kommunernas kris- och beredskapshantering. Framförallt vill jag förstå analysen 
utifrån de tankar som Thomas Ekstrand har av begreppet folkkyrka. Ekstrand menar att folkkyrkan 
i sin grund bör vara tjänsteinriktad. Ekstrand utvecklar sin teori om folkkyrkan från Einar Billings 
uppfattning av hans folkkyrkotanke.15 Ekstrand menar att Billings menade att hans folkkyrkotanke 
ska uppfattas som en tjänsteinriktad folkkyrka. Eftersom Billings egen huvudtanke var att kyrkans 
huvuduppgift alltid skulle vara att förmedla den erbjudna nåden som Gud skänkt människan genom 
Jesus Kristus.16 Ekstrand motiverar denna tolkning genom att förklara Billings modell utifrån med 
hjälp utav detta tjänsteperspektiv. Kyrkan ska fungera som en institution som vars uppgift är att 
förmedla nåden, det vill säga att stå till tjänst för människors och samhällets behov.17 Kyrkan ska 
göra detta för folket, som hon tjänar, som ett tecken på Guds egen nåd i världen. Att stå till 
förfogande för alla kristna som vistas på den ort där den specifika församlingen finns är det uppdrag 

                                                
11 Bäckström (RED.) 2014. S. 12–13 | Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson. S. 11–12 | Hjalmarsson (RED.) S. 
13–17 | Stenström (RED.) S. 7–9 
12 Stenström (RED.) S. 9 
13 Bäckström (RED.) 2014. S. 12–13 | Bäckström. 2001. S. 23–28 | Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson. S. 
11–12 | Hjalmarsson (RED.) S. 13–17 | Stenström (RED.) S. 7–9 
14 Bäckström (RED.) 2014. S. 12–13 | Bäckström 2001. S. 30–35| Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson. S. 14–
15 | Hjalmarsson (RED.) S. 8–12 | Stenström (RED.) S. 7–9 
15 Ekstrand, Thomas. Folkkyrkans gränser. S. 98–101 
16 Brohed, Ingmar. Sveriges kyrkohistoria, band 8. S. 25–29 
17 Ekstrand. S. 98–101, 135 
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som Svenska kyrkan skall utföra genom att vara en tjänsteinriktad folkkyrka. Att granska det resultat 
jag får fram mot denna teori ger uppsatsen en ytterligare dimension.  

Ekstrands teori om kyrkans uppgift som tjänsteproducent är en rimlig tolkning bekräftas 
framförallt i de antologier som nämnts ovan i kapitel 1.2. Antologierna bemöter Ekstrands teori på 
olika sätt genom att förklara religionens och Svenska kyrkans roll i dagens samhälle som en 
tjänsteproducent.18 Om detta beror på att Svenska kyrkan har anammat uppfattningen om sig själv 
som just en tjänsteinriktad folkkyrka kommer jag kortare att resonera kring i kapitel 3. 

1.6.2. Begrepp och perspektiv 

Det är viktigt att reda ut några begrepp som jag ofta använder för att klargöra vad som jag åsyftar 
till när jag använder dessa. Tre begrepp som ofta förekommer är kris, beredskap och hantering, Kris, 
syftar till den aktuella händelsen, beredskap, syftar på det förebyggande arbetet inför en kris, hantering, 
hur kommuner respektive Svenska kyrkan agerar i det aktuella beredskaps- eller krisarbetet. Ibland 
syftar jag till alla tre begreppen och sammanslår dessa till ett begrepp, kris- och beredskapshantering. 

Jag kommer att utgå från två perspektiv i denna uppsats. Det ena perspektivet kommer att vara 
utifrån de kommunala aktörernas uppfattning om Svenska kyrkans roll i deras kris- och 
beredskapshantering. Det andra är Svenska kyrkans eget perspektiv på den roll och det egna arbetet 
som Svenska kyrkan utför inom kris- och beredskapshantering. Dessa två perspektiv kommer leda 
till att det resultat som uppsatsen ger kan bidra till att gen en mer grundande förståelse i 
uppfattningen om Svenska kyrkans roll i en samhällskris.   

 

  

                                                
18 Bäckström. 2001. S. 25 | Hjalmarsson (RED.) S. 94  
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2. Analys  

Kapitel 2 analyserar det valda materialet i tre led, först kommunernas uppfattning om Svenska 
kyrkans roll i kris- och beredskapshanteringen, sedan Svenska kyrkans egen uppfattning om sin roll 
i detta och slutligen en komparativ analys av de båda perspektivens resultat.  

2.1. Kommuners kris- och beredskapshantering  

Under denna del kommer jag att kartlägga kommunernas uppfattning om Svenska kyrkan roll i 
deras kris- och beredskapshantering. Analysen tar sin utgångspunkt i de olika kraven och 
riktlinjerna av kris- och beredskapshanteringen som finns från statligt håll på kommuner. Sedan 
kommer jag att redogöra för kommunernas egna uppfattningar av Svenska kyrkans roll, för att 
slutligen sammanställa dessa till en slutsats över uppfattningen om Svenska kyrkans roll i den 
kommunala krishanteringen. 

2.1.1. Förutsättningar och krav på kommuners kris- och beredskapshantering  

För att förstå kommunernas utformning av deras individuella kris- och beredskapshantering är 
det viktigt att kort redogöra för de nationella och statliga kraven och riktlinjerna som reglerar vad 
varje kommun måste upprätthålla. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till 
uppgift att förebygga och utveckla den beredskapshantering det svenska samhället ska ha vid kriser 
och olyckor.19 MSB har bland annat tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit 
fram en gemensam plan som reglerar krishanteringen för kommuner och landsting. 20 Denna plan 
är framtagen med hjälp av lag 2006:544 som ställer tydliga krav på kommuner och landsting att 
framarbeta en plan för kris- och beredskapshantering för sin egen organisation. Det regleras bland 
annat i denna lag att kommuner åläggs att samverka med övriga aktörer som befinner sig inom sitt 
geografiska område.21 Här finns en möjlighet att se Svenska kyrkan som en aktör att söka 
samverkan med, eftersom Svenska kyrkan finns representerad i alla kommuner i Sverige. Genom 
lagen ger den svenska staten till kommuner och landsting i uppgift att samordna och bedriva kris- 
och beredskapshantering. Genom detta blir det som en stuprörsfunktion, att låta den lokala aktören 
ta det yttersta ansvaret om krisen på det lokala planet där krisen inträffar, dock med samarbeten 
mellan övriga nivåer och aktörer.22 

                                                
19 https://www.msb.se. OM MSB. (läst (2017-12-12)  
20 Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap. Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. S. 1 
21 Lag 2006:544, 2 kap. 7§. 3 kap. 4§.  
22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar. 24–25 
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Utöver denna lag har MSB förtydligat samhällets krisberedskap i ett offentligt dokument, 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Detta dokument förklarar tydligt 
samhällets ansvar vid kriser och extra ordinära händelser. Samhällets beredskap ska fungera utifrån 
tre principer: ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. Dessa är gemensamma för alla aktörer i 
samhället som har en inriktning eller samhällsviktigfunktion vid kriser och extra ordinära 
händelser.23 Samhället fungerar på tre nivåer nationellnivå, regionalnivå och lokalnivå och dessa 
aktörer har ett särskilt ansvar att upprätthålla samhällets kris- och beredskapshantering. Nationell 
nivå utgörs av regering, riksdag och myndigheter med ett särskilt ansvar för krishantering. Regional 
nivå utgörs av landsting och länsstyrelser och den lokala nivån av kommuner.24 

Det är tydligt att det finns en medvetenhet om ett gemensamt ansvarstagande från statligt håll 
och en vilja att uppmuntra samhället i stort och med olika aktörer som rör sig på samtliga nivåer 
ska samverka med varandra. Detta för att upprätthålla samhällsfunktionerna på ett vanligt sätt som 
möjligt under samhällskriser och extra ordinära händelser. Det finns också en skyldighet för alla 
offentliga aktörer att samverka med både offentliga och privata aktörer.25  

 MSB visar på stor medvetenhet om trossamfundens roll i krishanteringen, och uppmanar 
kommuner och statliga aktörer till samarbete, och framförallt till att nyttja de olika resurser som 
trossamfunden har att erbjuda.26 Myndigheten har en dialoggrupp med representanter för 
trossamfund, där Svenska kyrkan är en av många samfund som finns representerade. MSB förklarar 
att tron är viktig framförallt för hanteringen av en kris. Därför är det viktigt att ett samarbete finns 
mellan staten och de trossamfund som finns representerade i Sverige.27 Detta är inget krav, utan 
snarare en uppmuntran till de statliga aktörerna att samarbete och samverkan bör eftersträvas från 
de statliga aktörerna med trossamfund.  

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) är en icke vinstdrivande organisation som 
arbetar utifrån konceptet POSOM som en metod i krishantering.28 POSOM vänder sig till 
samhället och till privata aktörer för att utbilda organisationer och företag i krishantering. Ofta 
finns det i kommunerna en POSOM-grupp som består av olika samhällsviktiga aktörer som 
kopplas in som stödfunktioner vid kriser. Av den information jag fått tillgång till genom POSOM:s 
hemsida kan det tolkas som att just präster har en funktion att bidra med inom deras arbete. Denna 
tolkning gör jag eftersom det finns bilder på kyrkliga forum och präster på POSOM:s hemsida. 
Dock går det inte att tolka ifrån vilket samfund dessa bilder kan tänkas tillhöra. Att just 

                                                
23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar. 23–24  
24 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. S. 24–25   
25 www.msb.se Dialog med trossamfunden (läst 2017-12-11) 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Frivilligorganisationer--trossamfund/Samverkan-med-trossamfunden/ 
26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016), Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och 
frivilligorganisationer under en kris, bilaga 1. | www.msb.se. Frivilligorganisationer och Trossamfund. (läst 2017-12-11) 
27 www.msb.se. Samverkan med trossamfunden. (läst 2017-12-01) 
28 www.posom.se. Om oss. (läst 2017-12-11)  
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kristendomen dock har en särställning genom en tydlig representation på POSOM:s hemsida är 
konstaterat.29 Därför kan det också antas att åtminstone de kommuner som valt att använda sig 
utav ett POSOM-koncept ändå fått reflektera om religionen och kyrkans roll i en kris- och 
beredskapshantering.  

2.1.2. Uppsala kommun  

Uppsala kommuns rutiner och arbetsbeskrivningar för sin krishantering finns samlade i ett 
styrdokument som fungerar som ledningsplan vid kriser och katastrofer. Denna ledningsplan är 
mycket detaljerad i hur rutiner för en förebyggande krishantering ska genomföras. Det framgår på 
många ställen att kommunen har en intern krishantering som ska drivas av den egna organisationen, 
men att det vid behov även ska tas hjälp av externa aktörer, som idéburna och 
frivilligorganisationer.30  

Ledningsplanen är inte tänkt att vara ett beskrivande dokument som reglerar hur varje enhet 
inom kommunen ska agera och hantera en kris.31 Däremot är den ett styrande dokument som ska 
hjälpa och vara normativ för de riktlinjer som ska forma de kommunala verksamhetsenheters egna 
beredskapsplaner inför eventuella kriser.32 Denna ledningsplan uppmuntrar också varje 
verksamhetsenhet till att de själva ska söka och ta hjälp ifrån ett externt aktörskap i den interna 
krishanteringen.33 Här uppstår det ett problem då jag inte kommer åt den direkta krishanteringen 
hos varje enhet, utan bara de normativa riktlinjer som alla enheter delar gemensamt. Det finns 
möjligheter för varje enhet att utifrån de egna behov som verksamheten har, söka och skapa 
samverkan med andra aktörer än de kommunala, vilket kan skapa en ojämnhet i uppfattning om 
Svenska kyrkans roll i stort.  

En enhet i Uppsala kommun är deras POSOM-grupp som ska kopplas in som funktion på 
begäran av de andra verksamhetsenheterna för att underlätta den interna krishanteringen. Av en 
tjänsteman vid Uppsala kommun fick jag information om att krishanteringen inom Uppsala 
kommun för närvarande omstruktureras och omprövas samt att det för tillfället pågår ett aktivt 
arbete med att bedöma hur kommunens riktlinjer och planering inför krishanteringen skall 
fungera.34 Detta gör att jag inte har kunnat granska fler material än detta styrdokument. Däremot 
har jag fått uppgifter och information av en annan tjänsteman som för tillfället samordnar Uppsala 
kommuns POSOM-grupp under denna omformning.  

                                                
29 www.posom.se. Om oss. (läst 2017-12-11)  
30 Uppsala Kommun. Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2, 7–9  
31 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3 
32 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3  
33 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3 
34 Beredskapssamordnare Uppsala kommun. 2017-11-16 
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Av en annan tjänsteman som samordnar kommunens POSOM-grupp fick jag information om 
kommunens uppfattning om Svenska kyrkan roll, primärt genom POSOM-gruppens arbete. 
Svenska kyrkan har en viktig roll i detta arbete och tjänstemannen förklarade att utan Svenska 
kyrkan hade det inte varit möjligt för kommunen att på samma nivå upprätthålla en POSOM-
organisation. Detta beror främst på att Svenska kyrkan själv bistår med personal och resurser.35 
Svenska kyrkan låter alltså sin egen personal inom ramen för deras ordinarie tjänster få vara en 
aktiv del av kommunens POSOM-grupp. Uppsala POSOM-grupp består av ett 40-tal personer 
som fungerar som stödpersoner som kan ta hand om olika ärenden på begäran av kommunens 
behov. Av dessa utgör ungefär 20 personer från Svenska kyrkan, och resterande 20 personer från 
Uppsala kommun.36 

Tjänstemannen förklarade att man också har diskuterat om andra religioner och samfund ska 
medverka i POSOM-gruppen. Uppsala kommun har inget emot detta, men ser svårigheter då den 
kapacitet som behövs oftast inte finns hos mindre samfund som befinner sig inom kommunens 
geografiska område.37 Eftersom det är en pågående omorganisation inom Uppsala kommun har 
POSOM idag ingen fast styrgrupp men det finns en tillfällig styrgrupp finns där Svenska kyrkan 
har en aktiv roll. Svenska kyrkan har stor möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan vill fungera som 
stödfunktion till samhället inom Uppsala kommun.38 

I Uppsala kommuns styrdokument framgår det inte tydligt om någon uppfattning om Svenska 
kyrkans roll. Det finns en förståelse för att religionen är viktigt och att samverkan med denna är 
positivt. Däremot går det att finna en uppfattning om Svenska kyrkans roll i POSOM-gruppen. 
Denna roll tar sig i uttryck framförallt som en stödjande och tröstande funktion för de människor 
som farit illa på grund av en kris, att svara på och stötta i existentiella frågor. Av det material jag 
haft tillgång till är detta Svenska kyrkans roll i Uppsala kommuns kris- och beredskapshantering.  

2.1.3. Gävle kommun  

Gävle kommuns rutiner och riktlinjer är också preciserade i olika styrdokument som beskriver 
hur kommunens kris- och beredskapshantering ska fungera. I dessa dokument förklaras främst 
kommunens eget ansvar i att upprätthålla och samordna en kris- och beredskapshantering. Dessa 
dokument ger inte någon detaljerad plan för hur kris- och beredskapsarbetets ska gå till utan 
reglerar de olika enheterna att utefter de riktlinjer som presenteras följa dessa och att sedan själva 
skapa rutiner som passar valda verksamhet.39  

                                                
35 Enhetschef Socialjouren Uppsala kommun. 2017-12-04 
36 Enhetschef Socialjouren Uppsala kommun. 2017-12-04 
37 Enhetschef Socialjouren Uppsala kommun. 2017-12-04 
38 Enhetschef Socialjouren Uppsala kommun. 2017-12-04 
39 Gävle kommun. Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap. S.4 
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Tyvärr beskriver dessa dokument inget specifikt om just Svenska kyrkan roll och funktion eller 
om kommunens uppfattning om detta. Det framgår dock att kommunen ska söka samverkan med 
andra lokala aktörer.40 Även om det inte specifikt framkommer något om Svenska kyrkan ska 
kommunen samverka med trossamfund vid extraordinära händelser.41 Detta säger egentligen inte 
mycket om kommunens uppfattning om religionens plats och roll utifrån dessa styrdokument, men 
att det finns en uppfattning om att samverka med andra aktörer är uppmuntrat, och att då är 
trossamfund är ett alternativ.  

Gävle kommun har en POSOM grupp som kopplas in vid behov för att underlätta kommunens 
krishantering. I ett dokument som förklarar POSOM-gruppens uppgift framgår det en 
medvetenhet om kyrkans roll.42 Tyvärr specificeras det inte om vad som syftas till när benämningen 
kyrka används. Av en tjänsteman från Gävle kommun fick jag veta att Svenska kyrkan finns 
representerade och är en aktiv del av kommunens POSOM-grupp.43 Alltså kan kyrkan som nämns 
i detta dokument antas beröra Svenska kyrkan. Om detta görs kan det antas att kommunen anser 
att Svenska kyrkan har en samhällsviktig funktion.44 Antagligen för att Svenska kyrkan i sin 
vardagliga verksamhet omhändertar människor i olika livskris. Om detta är därför kyrkan ska finnas 
representerad i kommunens POSOM-arbete är det svårt att avgöra ifrån detta dokument. Dock är 
det ett intressant antagande om just detta kan appliceras på Svenska kyrkan innebär det att 
kommunen anser att hon innehar en samhällsviktig funktion.  

Kommunens styrdokument beskriver dock inget om uppfattningen av Svenska kyrkan mer än 
att kommunen vill aktivt samverka med trossamfund vid extraordinära händelser. Däremot 
beskrivs kyrkan som en viktig resurs åtminstone i kommunens POSOM-grupp.  

2.1.4. Sigtuna kommun  

Sigtunas krisledningsplan ger riktlinjer och direktiv för kommunens krishantering. Plan 
beskriver inte något om hur kommunens riktlinjer ska praktiskt användas när det gäller samverkan 
med andra aktörer. Dock uppmanar kommunen till samverkan med andra aktörer och 
organisationer.45 Sigtuna kommunledning ger varje berörd verksamhetsnivå eget ansvar att utforma 
krisplaner utifrån verksamhetens eget behov. Ansvarig för detta arbete blir varje enhetschef.46 

                                                
40 Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap. S. 20 | Gävle kommun 
(2016). Plan för hantering av extraordinära händelser. S. 3 
41 Gävle kommun. Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap. S. 20 
42 Gävle kommun. POSOM, Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och 
störningar. Ett skyddsnät för den som stadigvarande eller tillfälligt uppehåller sig i Gävle kommun. S. 3 
43 Samordnare POSOM Gävle kommun. 2017-11-16 
44 POSOM, Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och störningar. Ett 
skyddsnät för den som stadigvarande eller tillfälligt uppehåller sig i Gävle kommun. S. 3 
45 Sigtuna kommun. Krisledning i Sigtuna kommun. S. 6, 8 
46 Krisledning i Sigtuna kommun. S. 10 
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Dennas uppgift är att utforma krisplaner som ska följa samma organisationsmönster som 
kommunledningens krishantering.47 Det innebär att varje enhet har möjlighet att precisera sin egna 
rutin för dennes kris- och beredskapshantering, vilket ger en möjlighet att utifrån enhetens behov 
söka ett tydligt samarbete med övriga aktörer och organisationer som för denna enhet har en roll 
och funktion. Dock specificeras det inte några direktiv om vilka dessa andra aktörer och 
organisationer är, utan detta ska vara behovsanpassat efter varje verksamhetsområde. 

Enligt den tjänsteman som jag har haft kontakt med har Sigtuna kommun ingen etablerad 
kontakt med andra aktörer och organisationer på ledningsnivån. Detta beror på att kommunen inte 
har de resurser som behövs för att upprätthålla en god relation till de andra aktörerna än sina egna. 
Det enda utöver kommunens interna krishantering som finns är en Frivillig resursgrupp (FRG).48 

Sigtuna kommun har också en POSOM-grupp som är tänkt att kopplas in när krisen är ett 
faktum och att vid behov vara en avlastande hjälp för verksamhetsnivåerna.49 Det som är 
utmärkande med Sigtunas POSOM-grupp är att Svenska kyrkan inte har någon direkt roll utan en 
indirekt roll i dess arbete. I POSOM-gruppen representeras Svenska kyrkans delaktighet genom 
Sigtuna Märstas kristna råd (SMKR). Svenska kyrkan ingår i detta råd bland många andra 
samfund.50 Det som gör detta intressant är att Svenska kyrkan inte har någon särställning gentemot 
de andra samfunden, utan ingår som en representant i ett kristet samarbetsråd. SKMR:s uppgift är 
att bistå med stödpersoner som ska genomföra det psykiska och sociala omhändertagandet.51 

2.1.5. Sammanfattning  

Att kommunerna åläggs att samverka med externa aktörer har varit klart från början. Speciellt i 
och med lag 2006:544 och MSB:s riktlinjer för krishantering. 52 Detta har också visats sig i analysen 
av den kommunala krishanteringen som jag gjort. Alla kommuner är tydliga med att de vill söka 
och redan har samverkan med externa aktörer.53 Vad som ska uppfyllas för att vara en 
samverkansaktör är att organisationen eller företaget ska ha någon form av samhällsviktig funktion, 
eller att organisationen eller företaget redan bedriver en krishantering.54 Det finns också en 

                                                
47 Krisledning i Sigtuna kommun. S. 10 
48 Säkerhetschef Sigtuna kommun. 2017-11-16 
49 Sigtuna kommun (2006). Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och 
andra allvarliga händelser. S. 2 
50 http://www.smkr.nu. Medlemskyrkor och organisationer. (läst 2017-12-11) | Sigtuna kommun (2006). Plan för Psykisk 
Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser. S. 2 
51 Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga 
händelser. S. 2 
52 Lag 2006:544 2 kap. 7§. | www.msb.se. Samverkan med trossamfunden. (läst 2017-12-05) 
53 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3, 7 | Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid 
samt vid höjd beredskap. S. 4, 20 | Krisledning i Sigtuna kommun. S. 6, 8 
54 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3 | Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid 
samt vid höjd beredskap. S. 20 | Krisledning i Sigtuna kommun. S. 6, 8 
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medvetenhet om trossamfundens roll och att denna bör nyttjas hos varje kommun.55 Det finns 
också ett mönster i att de styrdokument som kommunerna tagit fram inte beskriver något om vilka 
de externa aktörerna kan vara. Mer än att det i vissa utav dem framgår att trossamfund kan vara ett 
alternativ.56 Vad detta kan bero på är svårt att avgöra för just denna uppsats, en tanke skulle kunna 
vara att kommunerna inte vill låsa sig om vilka olika aktörer som det ska samverkas med eller inte 
är låst i ett dokument som det behövs poliska beslut på för att ändras. Detta är endast min egen 
fundering.  

Vad som också är gemensamt för alla kommunerna är att ge som uppgiften åt varje enskilt 
verksamhetsområde att utforma en egen plan för krishantering.57 Styrdokumenten ska inte reglera 
kommunens krishantering utan ska endast vara normativ i tillvägagångsätt och reglera vad som ska 
uppfyllas och på vad som det bör tas hänsyn till inom varje kommun.58 Dock har jag inte kunnat 
granska något direkt enskilt verksamhetsområde, mer än den funktion som POSOM har inom 
kommunerna.  

Vad som verkar vara ett gemenast drag för kommunernas POSOM-grupperna är att dessa är 
sammansatta av olika interna och externa aktörer som redan bedriver olika former av psykiskt och 
socialt omhändertagande inom den ordinarie verksamheten.59 Trossamfundens har en stor roll 
inom POSOM-grupperna och framförallt Svenska kyrkan som är representerade i någon form i 
alla POSOM-grupper. Vad som är Svenska kyrkans roll i dessa är att som extern aktör bistå med 
nödvändiga resurs för att säkerställa en hög kvalité på psykiska omhändertagande. Främst med 
egen personal som kan bedriva det faktiskt psykiska och sociala omhändertagandet hos 
kommunerna.60  

Svenska kyrkans roll i det kommunala kris- och beredskapshanteringen utifrån det kommunala 
perspektivet är alltså att vara en extern resurs för den ordinarie verksamheten vid samhällskriser 
och extra ordinära händelser. Framförallt genom att bistå med den interna personalen för att utför 
det faktiska psykiska och sociala omhändertagandet i kommunerna.  

                                                
55 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3 | Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid 
samt vid höjd beredskap. S. 20 | Krisledning i Sigtuna kommun. S. 6, 8 
56 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3 | Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid 
samt vid höjd beredskap. S. 20 | Krisledning i Sigtuna kommun. S. 6, 8 
57 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3 | Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid 
samt vid höjd beredskap. S. 4 | Krisledning i Sigtuna kommun. S. 10 
58 Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. S. 2–3 | Riktlinjer för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid 
samt vid höjd beredskap. S. 4| Krisledning i Sigtuna kommun. S. 10 
59 Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga 
händelser. S. 2 | POSOM, Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och 
störningar. Ett skyddsnät för den som stadigvarande eller tillfälligt uppehåller sig i Gävle kommun. S. 3 | Enhetschef 
Socialjouren Uppsala kommun. 2017-12-04 
60 Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga 
händelser. S. 2 | POSOM, Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och 
störningar. Ett skyddsnät för den som stadigvarande eller tillfälligt uppehåller sig i Gävle kommun. S. 3 | Enhetschef 
Socialjouren Uppsala kommun. 2017-12-04 
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2.2. Svenska kyrkans kris- och beredskapshantering  

Under denna del kommer jag att analysera Svenska kyrkans egen uppfattning om sin roll i 
kommunala krishanteringen. Först och främst inleder jag på samma sätt som tidigare där jag 
redogöra över olika interna och externa förutsättningar och krav som finns på Svenska kyrkans 
kris- och beredskapshantering. Sedan granskar jag den nationella- och stiftnivås uppfattningar av 
sin roll i kris- och beredskapshanteringen för att sedan slutligen sammanfatta detta. 

2.2.1. Svenska kyrkans förutsättningar för krishantering  

Det finns också olika förutsättningar och krav som reglerar Svenska kyrkans kris- och 
beredskapshantering. Kyrkoordningen som ställer kravet på Svenska kyrkans samtliga nivåer att 
det ska finnas beredskapsförberedelser som ska vidtas vid en eventuell kris eller katastrof.61 Dessa 
beredskapsförberedelser preciseras inte i kyrkoordningen utan den ställer endast dessa krav på 
Svenska kyrkan att upprätthålla en förberedelse. Däremot har Svenska kyrkan på nationell nivå 
tagit fram en handbok som ska vägleda och fungera normerande för samtliga nivåer inom Svenska 
kyrkans kris- och beredskapshantering.  

Svenska kyrkans Handbok i krisberedskap ska fungera som stöd för församling, stift och nationell 
nivås utformande av kris- och beredskapshanteringsplan.62 Dokumentet preciserar och reglerar vad 
som bör och ska finnas med och vad som är nödvändigt att tänka på för respektive nivås 
utformande av sin kris- och beredskapshanteringen inom organisationerna. Handboken ska snarare 
ses som normgivande för den enskilda utformningen av krishanteringen. Dock ska det tas hänsyn 
till varje nivås specifika förutsättningar utifrån sitt eget sammanhang.63 Dokumentet berör både 
den inre och den yttre verksamheten, vilket i sin tur leder till att det finns tydliga rekommendationer 
och en självförståelse om att Svenska kyrkan bör söka och sträva efter en bred samverkan med den 
offentliga sektorns krishantering. Alla nivåer inom Svenska kyrkan bör samverka med respektive 
motsvarande nivå i den offentliga sektorn.64  

2.2.2. Svenska kyrkan på nationell nivå  

Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit fram ett dokument med riktlinjer för kyrkans kris- 
och beredningshantering på samtliga nivåer. I detta dokument framgår olika beredskapsplaner som 
med olika exempel kan övas för församlingar och stift till deras egna respektive nivåer och 
verksamheter. Detta dokument är skrivet med en medvetenhet om att Svenska kyrkan har en 

                                                
61 Kyrkoordning 2017 med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. 2 kap. §15, 6 kap. §5, 7 kap. §10, 12 kap. §2.  
62 Svenska kyrkans handbok I krisberedskap. S. 5–6 
63 Svenska kyrkans handbok I krisberedskap. S. 7 
64 Svenska kyrkans handbok i krisberedskap. S. 10–11  
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efterfrågan hos olika samhällsaktörers egna kris- och beredskapshantering, då det första kapitlet 
delvis avser en omvärldsanalys med förutsättningar för och krav på det svenska samhällets 
krishantering.65 Därefter kommer en intern analys med krav och förutsättningar på Svenska kyrkan 
som organisation, som avser ge riktlinjer för alla respektive nivåerna inom Svenska kyrkan.66 Detta 
blir en kort summering till följd av en mer detaljerad och längre utläggning som bildar en plan för 
Svenska kyrkans kris- och beredskapshantering.  

Vad som är tydligt genom hela dokumentet är att Svenska kyrkan upplever en efterfrågan om 
att vara en samverkanspartner med den offentliga sektorn, samt också en vilja från hennes sida till 
att samverka med det offentliga.67 Eftersom detta dokument ska fungera normativt för Svenska 
kyrkans samtliga nivåer finns det mycket beskrivet om församlingars förutsättningar och 
framförallt förväntningar och krav från nationell nivå av församlingarnas egen krishantering.  

För att kategorisera detta dokuments olika krav och förutsättningar på Svenska kyrkans kan det 
vara relevant att bena ut de förväntningar som finns på varje nivå inom Svenska kyrkans 
organisation. Svenska kyrkan delas upp i nationell, stifts- och församlingsnivå. Därför kommer jag 
kort redogöra för de olika målsättningar och kraven som finns i detta dokument på respektive nivå.  

Nationell nivå ska leda, samordna och utbilda organisationen i krishanteringen. Denna nivå ska 
också samverka med Svenska kyrkans stift för att tillsammans skapa en gemensamt utformad och 
enhetlig krishantering.68 Svenska kyrkan ska samverka med myndigheter såsom regeringen, 
myndigheter och andra organisationer som är relevanta för detta ändamål. Den nationella nivån 
ska också samverka ekumeniskt och interreligiöst.69 Detta innebär att den nationella nivån har det 
yttersta ansvaret för att skapa rutiner och hålla god kontakt med omvärlden för att på bästa sätt 
kunna bistå den egna organisationen, men också samhället vid en nationell, regional eller lokal kris. 
Svenska kyrkan på nationell nivå ska leda organisationens kris- och beredskapshantering vid en 
nationell katastrof. Nationell nivå har ett utbildningsansvar för hela Svenska kyrkans organisation. 
Svenska kyrkans handbok i krishantering blir således också ett konkret exempel på detta 
utblandningsansvar. 

Svenska kyrkan på stiftsnivå ska verka för enhetlighet och ändamålsenhetlighet i den regionala 
krishanteringen samt vara operativ vid en regional kirs. Den ska utbilda sin egen organisation men 
också på den lokal nivåns krishantering. Samverka med länsstyrelser, landsting och regionala/lokala 
organisationer. Samverka ekumeniskt och interreligiöst med regionala trossamfund, samt också 
samarbeta med kyrkostyrelsen för gemensamma avsiktsförklaringar för detta arbete.70 På samma 

                                                
65 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 7–10 
66 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 10–12 
67 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 10–12 
68 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 11 
69 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 11 
70 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 11 
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sätt som nationell nivå ska stiftsnivån fungera operativt vid en regional kris och verka för en tydlig 
samverkan med offentliga aktörer, samt också fungera som normativ i sitt arbete för utbildning 
och utformning av den lokala nivåns krishantering.  

Svenska kyrkan på församlingsnivå ska samverka med kommun, landsting och stift. Den ska 
planlägga och öva sin egen verksamhet för en krisberedskap. Anordna gudstjänster och 
minnestunder, samt utöva själavård och krisstöd. Den ska bedriva ekumenik och religionsmöten 
på lokal nivå.71 Den lokala nivån är betydligt mer operativ än de två andra nivåerna. Detta eftersom 
de är närmast Svenska kyrkans medlemmar och de människor som vistas på det lokala området. 
Församlingsnivåerna ska utbilda sin egen organisation med hjälp av stiftet, och tillsammans 
utforma rutiner som stämmer överens med Svenska kyrkans krishantering i övrigt.72  

Nationell nivå har det yttersta ansvaret för att rutiner och beredskap finns vid eventuella kriser 
på samtliga nivåer. Det finns också en samverkan med respektive nivås egna förutsättningar och 
behov för att kunna säkerställa en god krishantering. Det finns också en vilja från Svenska kyrkan 
att hon ska ha ett samarbete med offentliga aktörer på samtliga nivåer.73 

Svenska kyrkans handbok i krishantering fortsätter med kapitel två där en beredskapsplanering finns 
utformad som ska vara normativ för samtliga nivåers egen beredskapshantering.74 Jag kommer inte 
gå in närmare på denna plan då den är allt för omfattande och anpassad på ett sådant sätt att varje 
nivå ska kunna utforma den specifikt för sina egna behov beroende på nivåns komplexitet och 
förutsättningar.  

2.2.3.  Svenska kyrkan Uppsala stift  

Svenska kyrkan i Uppsala stift har en utarbetad krisberedskapsplan som reglerar stiftets ansvar 
och tillvägagångssätt vid en regional kris. Denna plan är utformad precis som Svenska kyrkans på 
nationell nivå med en stor medvetenhet om sitt eget samhälleliga ansvar och uppgift.75 Det är ett 
relativt kort styrdokument som reglerar stiftets eget ansvar och vad som behöver finnas, förberedas 
och utbildas. Uppsala stift ska bland annat samordna de kyrkliga insatserna och vid behov fördela 
stiftets egna resurser utifrån de lokala behoven som finns vid allvarligare händelser. Uppsala stift 
ska också samverka med regionala organisationer som berörda länsstyrelser, landsting, polis, 
räddningstjänst, försvarsmakt och andra trossamfund.76  

Dokumentet är utarbetat för att beskriva stiftets eget ansvarområde samt anger vilka det ska 
samverkas med regionalt och lokalt. Det finns en medvetenhet om omvärlden och vilka som 
befinner sig i denna vilket gör det lätt att förstå och skapa en god samverkan med de aktörer som 

                                                
71 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 11 
72 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 11 
73 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 12 
74 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 13 
75 Svenska kyrkan Uppsala stift. Uppsala stifts krisberedskapsplan. S. 1 
76 Uppsala stifts krisberedskapsplan. S. 1 
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finns preciserade.77 Uppsala stift visar också på en medvetenhet om att stiftet vill ha en roll att spela 
i den regionala krishanteringen, genom att beskriva vilka samverkans aktörer som finns.  

Stiftets roll blir då att samordna församlingarna och verka som en extra resurs vid behov och 
efterfrågan hos församlingarna vid eventuella kriser. Stiftet ska också verka för en enhetlighet för 
sina församlingars krishantering. För att på sätt kunna skapa en god krishanterings funktion dels 
internt men också externt.  

2.2.4. Sammanfattning  

Det finns en vilja från Svenska kyrkans sida att vara en del utav den offentliga kris- och 
beredskapshanteringen. Framförallt i sin egen uppfattning om att vara en samhällsviktig aktör.78 
Svenska kyrkans krishantering fungerar på ett sådant sätt att de alla nivåerna ska vara länkar mellan 
varandra där krishanteringen inte bara ska vara utformad tillsammans utan där det även ska kunna 
påverkas av varann, som i en stuprörs modell där information går upp och ner från de olika 
nivåerna.  

Svenska kyrkan ser sin samhälleliga uppgift och funktion som samordnande och samlande roll 
för de existentiella frågorna och behoven som uppstår vid en kris.79 Denna roll blir synlig i Svenska 
kyrkans handbok i krishantering. Framförallt syns detta i handbokens andra kapitel Svenska kyrkans 
beredskapsplanering där det beskrives om vilka åtgärder och anpassningar av den normala 
organisationen som behöver göras i en krissituation.80 I dessa åtgärder och anpassningar förklaras 
det vad som kan vara och bör vara församlingar, stifts och den nationella nivåns olika uppgifter vid 
kriser. Att Svenska kyrkan i stort vill ha en samordnade roll för krishantering, och dessutom besitter 
en stor mängd av egna erfarenheter av just krishantering är utmärkande genom hela dokumentet.81 
Detta skapar en medvetenhet om sin egen roll utav en god samverkansaktör för den offentliga 
sektorn, just på grund utav sina erfarenheter. 

Svenska kyrkans självuppfattning är alltså att hon utgör en samhällsviktig funktion, och på detta 
sätt blir det motiverat att söka en aktiv roll vid samhälleliga kriser på respektive nivå. Således får 
hon rimligtvis en aktiv roll också vid den kommunala kris- och beredskapshanteringen.  
 

                                                
77 Uppsala stifts krisberedskapsplan. S. 2–3  
78 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S.  
79 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 10–12  
80 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 13–21 
81 Svenska kyrkans handbok i krishantering. S.  5–7, 10–12, 13, 15, 18, 20, 22, 24–26, 29, 31–32 
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2.3. En komparativ analys och sammanfattning  

Denna del syftar till att sammanfatta den analys som jag har gjort, dels av Svenska kyrkans egen 
uppfattning men också av kommunernas uppfattning om Svenska kyrkans roll i den kommunala 
kris- och beredskapshanteringen. Detta gör jag genom att granska de likheter och olikheter i 
uppfattningarna för att sedan dra en slutsats om Svenska kyrkans roll.  

2.3.1. Likheter i uppfattningen om Svenska kyrkans roll 

Likheterna i uppfattningen om Svenska kyrkans roll i den kommunala kris- och 
beredskapshanteringen är att både kommunerna och Svenska kyrkan vill samverka. Kommunerna 
kanske inte är lika tydliga med exakt vem de vill samverka med i deras styrdokument, men att en 
vilja finns från de kommunala aktörerna att samverka går inte att missa. Svenska kyrkan vill på 
samma sätt också samverka med den offentliga sektorn i alla led, det vill säga bland annat de 
kommunala aktörerna, och söker också att vara en aktiv samverkansaktör för dessa. Svenska kyrkan 
har goda möjligheter också viljan till att delta i detta. Kommunerna uppfattar också Svenska kyrkan 
som en god samverkanspartner då kyrkan gärna bidrar till deras krisarbete och med sina egna 
resurser. Dessa tas främst i uttryck av att Svenska kyrkan avsätter sin egen personal till att samverka 
med kommunerna inom ramen för deras tjänster, framförallt gällande konceptet POSOM.  

Både kommunerna och Svenska kyrkan själv uppfattar att hon utgör en god extern resurs i den 
kommunala krishanteringen, också uppfattas det att hon har en allmänt samhällsviktig funktion för 
den offentliga krishanteringen. Främst eftersom Svenska kyrkan har en god och gedigen erfarenhet 
av att psykiskt och socialt omhänderta människor i kris och nöd. Detta gör att Svenska kyrkan är 
en god resurs för kommuner att använda och för Svenska kyrkan själv att bidraga till.  

Likheter finns också i hur den interna kris- och beredskapshanteringsorganisationen är 
utformad. Både den offentliga sektorn och Svenska kyrkan arbetar utifrån en nivåbaserad 
krishantering. Där de olika nivåerna har olika uppdrag och ansvar på sig för att säkerställa en kris- 
och beredskapshantering för det svenska samhället.  

Svenska kyrkans roll i kommunernas POSOM-grupper visar sig vara att psykiskt och socialt 
omhänderta människor i kris. Detta stämmer överens med Svenska kyrkans egen uppfattning om 
sin roll som extern resurs till den kommunala krishanteringen. Rollen som Svenska kyrkan har är 
att erbjuda själavård för berörda människor i kris, samverka med andra trossamfund, upplåta sina 
lokaler vid behov, fira gudstjänster som uppfyller olika behov beroende på den specifika händelsen, 
verka förebyggande med kommuner och andra organisationer för att bättre kunna förvänta och 
anpassa sig till det oförberedda. 
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2.3.2. Skillnader i uppfattningen om Svenska kyrkans roll 

De största skillnaderna är kanske inte i det rent praktiskt, utan i formuleringarna i 
styrdokumenten. Kommunernas styrdokument är inte alls lika detaljerade i deras beskrivningar av 
den faktiska hanteringen. Utan dessa ställer snarare upp krav och förväntningar som finns på de 
olika verksamheterna inom kommunerna. Svenska kyrkan är mer tydlig i sin beskrivning om vilken 
roll som hon eftersträvar att ha. Detta kan såklart bero på att de olika dokumentens syften inte är 
gemensamma. Svenska kyrkans syfte med sina styrdokument är att visa på sin egen kompetens för 
att vara en organisation som har lång historia av att psykiskt och socialt omhänderta människor i 
nöd. Kommunernas styrdokument verkar inte vara intresserade av att göra omvärldsanalyser av sin 
egen roll, utan ålägger snarare åt varje egen verksamhetsenhet inom kommunerna att göra denna 
omvärldsanalys på egen hand.  

Det finns också skillnader i metoderna för utformningen av krishanteringen. Kommunernas 
metod som presenteras i deras styrdokument verkar vara att som nämnt, lägga ansvaret vid varje 
verksamhetsenhet och att de själva får ganska stort spelrum och med fritt mandat till att utforma 
sina egna rutiner vartefter boven hos enheterna uppstår, dock regleras det genom att varje enhet 
måste följa de riktlinjer som kommunerna satt, på vilket sätt dem följs är dock upp till varje enhet 
att säkerställa. Svenska kyrkan däremot är mer utförlig och vill verka för en allt tydligare 
standardmodell som nationell- stifts- och församlingsnivå ska följa. Dock finns det friheter även 
för de olika nivåerna att anpassa sin krishantering utefter de olika behoven som finns beroende på 
vilken nivå det rör sig om.  

En annan skillnad är i uppfattningen om de bakomliggande motiven för Svenska kyrkans 
delaktighet och roll. Kommunerna ser Svenska kyrkan som en god extern resurs för att säkerställa 
att sin egen krishantering håller en god nivå. Medan Svenska kyrkan verkar uppfatta sitt 
engagemang för krishantering mer som ett ansvar för sina egna medlemmars men också för varje 
enskild person välmående som vistas i det lokala området. Denna skillnad är nog inte märklig i sig 
själv, eftersom de olika motiven inte går emot varandra gällande Svenska kyrkans roll i 
kommunernas kris- och beredskapshantering. Att kommunerna gärna samverka med Svenska 
kyrkan som utgör en god resurs och att Svenska kyrkan vill samverka för att vara ett stöd för sina 
medlemmar och det svenska folket går hand i hand. 

2.3.3. Sammanfattning  

Det finns både skillnader och likheter i uppfattningen om Svenska kyrkans roll i den kommunala 
kris- och beredskapshantering. Att Svenska kyrkan har en roll i kommunerna är bekräftat 
framförallt genom kommunernas POSOM-grupper. I dessa har Svenska kyrkan rollen som en 
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stödjande funktion som bidrar med den egna personalen och hennes erfarenhet från av att hantera 
och hjälpa människor i kriser. Det finns en efterfrågan från både kommunal och svensk kyrkligt 
håll att samverka. Även om kommunernas styrdokument inte specifikt nämner Svenska kyrkan 
som ett alternativ till sammarbets partner finns en efterfrågan om att samverka med andra aktörer 
än de egna. Svenska kyrkan är mer specifik i sitt styrdokument om att vilja ha en aktiv roll som 
samverkanspartner med den offentliga sektorn.  
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3. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera analysresultatet i förhållande till mina teorier för att ge 
uppsatsen en ytterligare nyans i förståelsen av Svenska kyrkans roll i kommunernas kris- och 
beredskapshantering. Först kommer jag undersöka analysresultatet genom en religiös 
samhällsanalys med hjälp av religionssociologisk forskning. Sedan kommer jag också resonera kring 
Svenska kyrkans roll utifrån Ekstrands uppfattning om den tjänsteinriktade folkkyrkan. Slutligen 
kommer jag att kort sammanfatta diskussionens resultat.  

3.1. Svenska kyrkans roll i kris- och beredskapshantering utifrån en religiös 
samhällsanalys 

Av den analys som jag gjort framgår det att religionen genom Svenska kyrkan har en aktiv roll i 
kommuners kris- och beredskapshantering. Bäckström m.fl. menar att religionen fortfarande har 
en viktig roll i det moderna samhället och att sekulariseringsteorin är problematisk i sig. Just på 
grund av att det inte längre går att hårdra religionens avveckling.82 Religionens har fortfarande en 
plats och roll i det svenska samhället. Framförallt då behovet av att bemöta existentiella frågor och 
uttryck har blivit mer omfattande i dag.83 Religionens återkomst eller snarare överlevnad är ett 
faktum.84  

Religionen har inte bytts ut och behovet av dess ställning har inte försvunnit, utan snarare stärkts 
under 2000-talet. Däremot har Svenska kyrkans roll förändrats radikalt under 1900-talet. Det är i 
sig inte konstigt. Att sekulariseringen skulle ha tagit död på Svenska kyrkan är en filosofisk kvarleva 
från 1900-talets andra hälft.85 En av de största förändringarna för Svenska kyrkan har varit i den 
omorganiserade roll från offentlig och statlig aktör till privat och idéburen organisation. I och med 
denna omorganisation fick Svenska kyrkan en helt ny möjlighet att bedriva egen verksamhet inom 
välfärdssamhället, och inte bara att vara en av många aktörer utan också att vara en ny röst och 
opinionsbildare i samhällets utformande av sin välfärd.86  

Detta innebar att Svenska kyrkan för första gången kunde börja påverka samhället utifrån sin 
egen övertygelse. Då hon inte längre fungerar som en myndighet kan hon gå i opinion mot det 
välfärdssystem som råder för att påverka det i den riktning som hon själv finner mest lämpligt.87 
Att Svenska kyrkan inte längre är bunden till staten ger också medlemmarna i organisationen 

                                                
82 Bäckström, Edgard Beckman, Petterson. S. 11–14. Stenström (RED.) S. 7–9  
83 Bäckström, Edgard Beckman, Petterson. S. 11–14 | Stenström (RED.) S. 7–9 
84 Stenström (RED.) S. 9 
85 Bäckström (RED.) 2014. S. 12–13, 60–62, 286–88 | Bäckström 2001. S. 23–28 | Bäckström, Edgardh Beckman, 
Pettersson. S. 11–14 | Hjalmarsson (RED.) S. 13–17 | Stenström (RED.) S. 7–9 
86 Bäckström. 2001. S. 40–41 |Bäckström (RED.) 2014. S. 60–62, 286–88 | Hjalmarsson. S. 8–12 
87 Hjalmarsson (RED.) S. 8–12 
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möjligheten att påverka den egna verksamhet som för dem själva anser vara samhällsviktiga 
uppdrag för Svenska kyrkan engagemang. Däribland återkommer engagemanget för välfärdsfrågor, 
som inte minst uppmärksammats i den undersökning som redovisats i Bäckströms antologi.88 Detta 
bekräftas också i denna undersökning som jag har gjort.  

Det finns alltså en allmän en uppfattning från dels denna befolkningsundersökning men också 
ifrån uppsatsens analys om att Svenska kyrkan har en samhällsviktig funktion. Främst i rollen av 
att vara ett stöd och ett komplement för den statliga välfärden. Detta leder också till att just 
sekulariseringsteorin inte längre kan hårdras. Stenström beskriver detta som ett postsekulärt 
tillstånd. Det vill säga att det svenska samhället inte längre befinner sig i sekulariseringsteorin utan 
har snarare övergått till ett postsekulärt samhälle.89 I detta tillstånd är det inte längre en självklarhet 
i vad som är eller ska vara religionens roll. Det märks också på den ambivalens som finns om vilken 
roll Svenska kyrkans vill ha i det svenska samhället idag. Detta uppfattar jag inte minst i de 
resonemang som jag precis gjort om Svenska kyrkans som en välfärdsaktör. Detta innebär att vad 
som ska vara Svenska kyrkans roll inte längre är självklart. Dock finns det en tydlig uppfattning 
enligt befolkningsundersökningen om att Svenska kyrkan bör vända sin verksamhet och resurser 
till bland annat hemlösa, arbetslösa, sjukskrivna, äldre och palliativ vård.90 Samt också att agera som 
stödfunktion och vara allmänt behjälplig under kriser.91 Denna uppfattning bekräftas också i denna 
uppsats.92 

Intressant är också kravet på kommunerna att de ska aktivt söka samverkan med externa aktörer 
i den statliga krishanteringen.93 Detta visar på en medvetenhet från statligt håll om att inte bara dra 
nytta utav utan också ett erkännande av att privata aktörer är samhällsviktiga. Detta visat på att det 
finns ett helhetsperspektiv om samhällets sårbarhet och vikten av ett starkt samarbete mellan det 
offentliga och det privata. Att Svenska kyrkan numera är en del av den privata sektorn ger henne 
en annan tillgänglig av att vara en god resurs som samverkanspartner i den kommunala 
krishanteringen. Detta leder till en möjlighet för både offentligheten och det privata att tillsammans 
söka den mest effektiva krishantering för det svenska samhället. Där krav och vilja till engagemang 
kan kombineras på ett sätt som skapar goda förutsättningar för ett gott arbete.  

Att kommunerna är ålagda att samverka med frivilliga och privata aktörer som på något sätt kan 
utgör en extra resurs i den offentliga krishanteringen är också i sig intressant. Inte minst med tanke 
på de religiösa organisationer och därigenom Svenska kyrkan, som enligt min uppsats analys visat 

                                                
88 Bäckström (RED.) 2014. S. 60–62, 286–88 
89 Stenström (RED.) S. 7–9 
90 Bäckström (RED.) 2014. S. 61 
91 Hjalmarsson (RED.) S. 45 
92 Bäckström (RED.) 2014. S. 12–13 | Bäckström. 2001. S. 23–28 | Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson. S. 
11–14 | Hjalmarsson (RED.) S. 13–17, 41 | Stenström (RED.) S. 7–9 | Svenska kyrkans handbok i krishantering. S. 7–
12 
93 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016), Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och 
frivilligorganisationer under en kris, bilaga 1. | www.msb.se. Frivilligorganisationer och Trossamfund. (läst 2017-12-11) | 
www.msb.se Dialog med trossamfunden (läst 2017-12-11) 
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sig i vissa fall vara den enda samverkans aktören eller den aktör som har största möjlighet till att 
aktivt samarbete med kommunerna.  Detta tyder på att religionen och Svenska kyrkan har en viktig 
roll inom den offentliga krishanteringen. Inte bara visar min analys detta utan även 
religionssociologisk forskning bekräftar denna tolkning, om att religionen inte har förlorat sin 
betydelse för det moderna samhället, i synnerhet i norden. Som bland annat Stenström skriver 
pekar mycket på att religionens återkomst är ett fenomen och ett faktum i dagens svenska 
samhälle.94 Sverige befinner sig snarare nu i detta postsekulära tillstånd som samhälle än snarare 
som ett renodlat sekulariserat samhälle.  

Intressant är att Svenska kyrkan uppfattar sig själv som viktig för den offentliga krishanteringen. 
Vad som gör detta än mer intressant är att också kommunerna på olika sätt uttryckt denna 
uppfattning. Detta leder till att förståelsen över religionens och således Svenska kyrkans roll inom 
kommunernas krishantering är en viktig del för en väl fungerade krishantering.  Detta bekräftar att 
religionens roll inom det offentliga fortfarande är att ett faktum som det också bör tas hänsyn till 
för att förstå det postsekulära tillståndet.  

Enligt den befolkningsundersökning som gjordes 2012, om attityder och inställningar mot fria 
aktörer inom välfärden och som har ett särskilt fokus för Svenska kyrkan roll, har redovisat bland 
annat att det svenska folket har förväntningar på att Svenska kyrkan bör ta ett samhällsansvar för 
att inte bara bidra till utan att även komplettera det svenska välfärdssamhället.95 Detta bekräftat 
också att det finns en allmän uppfattning om att Svenska kyrkan inte bara är samhällsviktig utan 
också av att vara ett bra komplement för den offentliga sektorn. Vad detta kan innebära i längden 
är hon också bör rikta sina verksamheter mot den offentlig sektor.  

Att det finns en efterfrågan om att Svenska kyrkans aktiva roll i det svenska samhället är enligt 
denna analys nu ett faktum. Det är i sig föga förvånande. Trotsallt är Svenska kyrkan en av de 
största organisationerna i dagens Sverige. Det som dock är mycket intressant är att kommunerna 
och MSB tenderar att bekräfta denna uppfattningen om Svenska kyrkans roll som samhällsviktig 
organisation i kommarnas krishantering. Vilken konsekvens som denna tolkning kan möjligen ha 
för samhället är svårt att avgöra i denna uppsats. Det är dock som sagt i sig mycket intressant att 
denna analys ändå på något sätt berör denna uppfattning trotts allt.  

3.2. Svenska kyrkans roll i kris- och beredskapshantering utifrån perspektivet en 
tjänsteinriktad folkkyrka  

I min analys av Svenska kyrkans egen uppfattning om sin roll som extern aktör och resurs i den 
offentliga kris- och beredskapshanteringen har det blivit uppenbart att Svenska kyrkan ser som sitt 

                                                
94 Stenström (RED.) S. 9 
95 Bäckström (RED.) 2014. S. 60–62, 286–88 
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ansvar att finnas till som en resurs för just detta ändamål. Inte bara viljan att finnas tillgänglig utan 
också i en självuppfattning om att Svenska kyrkan är samhällsviktig och att det finns en förväntning 
på henne att agera under kriser. Denna uppfattning som Svenska kyrkan har kan tolkas ifrån många 
olika utgångspunkter. En utgångspunkt som jag valt att undersöka närmre är den modell och 
tolkning som Ekstrand utvecklat och som han kallar för den tjänsteinriktade folkkyrkan. Denna 
uppfattning och tolkning av folkkyrkan är grundad i att Ekstrand menar att en rimlig tolkning av 
begreppet folkkyrka är att den ska vara tjänsteinriktad i sin verksamhet och existens.96 Detta innebär 
att uppfattningen bör vara som sådan; för och till det svenska folket bör Svenska kyrkan vara om 
hon ska vara en folkkyrka. Vad detta innebär i praktiken kan bland annat vara att Svenska kyrkans 
yttersta fokus bör vara att uppmärksamma vilka behov som finns hos det svenska folket. Detta 
mynnar ut i att den frågeställning som Svenska kyrkan alltid bör ställa sig i alla lägen är; vad är det 
som det svenska folket behöver och hur ska Svenska kyrkan kunna erbjuda detta? 

Om detta skulle vara Svenska kyrkans uppfattning om hur hon planerar sin verksamhet, är det 
rimligt att anta att hon också vill ha en aktiv roll i kommunal och offentlig kris- och 
beredskapshantering. Det mönster som jag funnit i resonemanget från Svenska kyrkans sida tyder 
också på att även om hon aktivt funderat själv på sin roll som en tjänsteinriktad folkkyrka eller inte 
går det att finna spår av denna tolkning i de resonemang som hon för vid just sin egen förståelse 
och förklaringar om sin roll i inte bara den interna utan också i den externa kris- och 
beredskapshantering.   

Det är även intressant att i just tolkning den tjänsteinriktade folkkyrkan går att spåra och verkar 
också förekomma medvetet eller omedvetet bland dagens religionssociologers resonemang kring 
religions roll och plats i samhället.97 Därmed är det rimligt för denna uppsats att resonera kring just 
Svenska kyrkan som tjänsteinriktad. Kan detta innebära att Svenska kyrkans ledning haft denna 
tolkning av folkkyrkan som ett ideal när dem styrt Svenska kyrkans inriktning på sina verksamheter 
i början av 2000-talet? Oavsett om detta är en rimlig tolkning eller inte är den intressant att fundera 
kring.  

Om Svenska kyrkan aktivt har anammat denna modell av att vara en tjänsteinriktad folkkyrka 
är det såklart svårt för just denna uppsats att exakt avgöra. Framförallt med tanke på att uppsatsens 
ämne är begränsat. Det skulle såklart krävas ett mycket större urval av material, perspektiv och 
större omfång för att grundligt kunna undersöka denna möjlighet. Däremot skadar det inte föra 
detta resonemang här i denna uppsats. De tendenser jag uppfattar tyder på att Svenska kyrkan just 
uppfattat folkkyrkans uppdrag som en tjänsteinriktad organisation. Jag bygger detta på att Svenska 
kyrkan eget agerande till att inneha en aktiv roll i kommunernas krishantering. Om det är varje 
enskild församling som tolkat sitt uppdrag som tjänsteinriktad eller om tolkningen kommer från 
nationell nivå går inte att helt avgöra. Dock av det material som jag tillhandahållit från Svenska 

                                                
96  Ekstrand. S. 98–101, 135 
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kyrkan kan jag med viss säkerhet säga att det finns strömmingar som jag skulle vilja tolka som att 
det åtminstone någonstans funnits en aktiv tanke från Svenska kyrkan kring sitt uppdrag i 
krishantering som just tjänsteinriktad.  

Bäckström, Edgardh Beckman och Petterson konstaterar att Svenska kyrkan har ett fokus att 
vara just tjänsteinriktad inom diakonin.98 Detta i sig kan styrka uppfattningen om att samma 
tankemönster borde gå att finna och bör också vara en rimligt följd i hur resonemanget gått hos 
Svenska kyrkan gällande sitt uppdrag och roll inom kommarnas kris- och beredskapshantering. De 
fortsätter att konstatera att Svenska kyrkan har en naturlig fördel att uppfatta sig som 
tjänsteproducent då hennes organisation befinner sig på en mikro-, meso- och makronivå, det vill 
säga församlings, stifts och den nationella nivnå.99 Fördelen med detta tar sig i uttryck att Svenska 
kyrkan eget organiserande är väl anpassat för att samverka med den svenska välfärdssystemet.  

Hjalmarsson är också inne på denna tolkning när hon skriver om Svenska kyrkans förändrade 
roll från stadskyrka till fri folkkyrka. Hon syftar dels på Svenska kyrkans gedigna erfarenhet av att 
under långa tider enskilt utgjort det svenska välfärdssystemet i sin helhet. Detta gör att Svenska 
kyrkan just har ett naturligt fokus för dessa områden att själv bidra till.100 I sitt kapitel påpekar 
Bäckström också om just diakonins betydelse för välfärdssamhället och att det diakonala uppdraget 
kan vara dels en helt egen kyrkosyn.101 Eftersom diakonin i sig är tjänsteinriktad blir detta i längden 
en kyrkosyn som inte bara faller naturligt med Ekstrand tolkning, utan också bekräftar detta att 
Ekstrands tolkning kan vara den mest rimliga tolkningen av just folkkyrkans väsen.  

Detta tyder på att det finns en uppfattning om att Svenska kyrkans roll som tjänsteproducent är 
förankrad i den forskningen som bedrivs. Att Svenska kyrkans roll i välfärden är att bidra med sina 
tjänster i form utav dels diakonala insatser för det svenska folket och samhället. Detta är en 
gemensam uppfattning från både min undersökning och den forskning som jag redovisat. Om 
detta har blivit religionens generella roll i det svenska välfärdssystemet, är det inte heller märkligt 
att Svenska kyrkan som religiös organisation också har en tjänsteinriktad roll inom den kommunala 
krishanteringen.  

Med dessa argument drar jag bland annat slutastasen att Svenska kyrkans egen uppfattning om 
sin roll i den kommunala krishanteringen är att vara tjänstinriktad, helt i linje med Ekstrands 
tolkning. Samt att samtidens religionssociologi också bekräftar att religionens roll i stora drag i 
samhället idag är att ha ett tjänsteinriktat fokus. Detta är således nog med argument för att 
Ekstrands uppfattning om den tjänsteinriktade folkkyrkan är en god tolkning av vad folkkyrkans 
roll i våran samtid idag kan vara. Jag skulle vilja resonera det här resultatet till en blygsam tolkning 
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101 Bäckström. 2009. S. 40–46 
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om att Svenska kyrkan kan ha eller åtminstone bör börja tolka sin kyrkosyn som en tjänsteinriktad 
folkkyrka och att hon ska vara till för den allmänna svenska välfärden, det vill säga för det svenska 
folkets bästa. Om detta är vad Ekstrand menar med hans tolkning om den tjänsteinriktade 
folkkyrkan eller inte är upp till kommande forskning att avgöra.  

3.3. Sammanfattning  

Att det finns förväntningar på Svenska kyrkan och att hon själv gärna tar ansvar till att bidra i 
den kommunala krishanteringen är konstaterat. Om detta beror på hennes egen uppfattning som 
en tjänsteinriktad folkkyrka och eller utav att det finns en efterfrågan om hennes delaktighet av det 
svenska folket och samhället i stort skulle det behövas ytterligare fördjupande forskning kring för 
att kunna konstatera. Dock är det just vad denna uppsats innehåll tyder på som jag ändå kan med 
viss säkerhet säga att mitt resultat ändå bekräftar. Även om jag endast just bara undersökt ett litet 
perspektiv av välfärdssystemet. 
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4. Konklusion  

Under detta kapitel kommer jag att sammanfatta uppsatsen i stort, också vilken implikation den 
kan ha för uppfattningen om Svenska kyrkan, delvis från statligt och kommunalt håll, och om sin 
egen uppfattning om sin egen roll i den kommunala kris- och beredskapshanteringen.  

4.1. Svenska kyrkans roll i den kommunala kris- och 
beredskapshanteringen 

Att Svenska kyrkan har en roll har framkommit av de material jag har granskat, dock i olika 
utsträckning. Framförallt har det varit svårt att finna något intressant om Svenska kyrkans roll enligt 
kommunernas styrdokument som jag har haft tillgång till. Dessa beskriver tyvärr väldigt lite om 
tillvägagångssätten och hur kommunerna ska aktivt arbeta med krishantering, utan snarare enbart 
konstaterar att kommunerna ska han en beredskap för kriser. 

Däremot har det mera praktiska arbetet med krishantering visat på en större uppfattning om 
Svenska kyrkan. Detta bero på att delvis hänvisar alla styrandedokument hos kommunerna att den 
mera specifika krishanteringen ska ske och förberedas inom varje enskild verksamhetsenhet hos 
kommunerna. Det är alltså upp till dessa enheter att utveckla en egen krishantering där beslutet om 
att samverka med externa aktörer ligger hos just dessa att bestämma.  

POSOM är också en stödfunktion inom varje kommun som varje granskad kommun valt att 
använda där Svenska kyrkan på något sätt har en ledande eller stödjande funktion i. Tyvärr har jag 
inte i denna uppsats kunnat granska POSOM:s egna rutiner för att just uppmanade till att 
samverkan med Svenska kyrkans som en extern aktör inom en generell kris- och 
beredskapshantering. Däremot är det uppenbart att religion har en funktion inom POSOM:s 
koncept, åtminstone om en granskar närvaron av religiösa inslag på POSOM:s hemsida och om en 
tolkar att Svenska kyrkan finns representerad hos kommunernas egna POSOM-grupper.  

4.2. Implikationer  

Vilka implikationer som denna uppsats kan ha är svårt att avgöra. En implikation som jag kan 
tänka mig är framförallt för ytterligare forskning inom detta område. Att fortsätta fundera över 
vilken kyrkosyn och inriktning som Svenska kyrkan har är alltid aktuell forskning, och att fortsätta 
utveckla spåret utav den tjänsteinriktade folkkyrkan kan vara intressant att utveckla. Om denna 
uppsats har några implikationer på kommuners uppfattningar om Svenska kyrkans roll i deras kris- 
och beredskapshantering är nog inte ett troligt scenario. Åtminstone om inte detta resultat kan 
antas vara normerande för just Svenska kyrkans roll i den kommunala krishanteringen.  



30 

 

4.3. Sammanfattning 

Uppsatsen syfte var att undersöka Svenska kyrkan roll i det kommunala kris- och 
beredskapshanteringen. Resultatet blev att genom granskningen av olika styrdokument nå resultatet 
att Svenska kyrkan har en roll i kommunernas kris- och beredskapshantering och att den består i 
att vara en stödfunktion framförallt gällande de existentiella behoven som kan uppstå vid 
krishantering. Kommunerna har alla på olika sätt interagerat Svenska kyrkan i förebyggande syften 
för att kunna hantera eventuella kriser. Kommunerna har också sök aktivt efter Svenska kyrkans 
hjälp när väl kriser varit ett faktum. Även om alla kommuner inte haft samma metod i samarbetet 
med Svenska kyrkan, har Svenska kyrkan ändå utgjort och haft en roll att fylla. Detta kan bero på 
många orsaker. En av dem jag funnit har varit framförallt Svenska kyrkans som visar sig vara en 
resursstark organisation. Detta har varit ett välkomnat tillskott i den kommunala krishanteringen. 
Svenska kyrkan har också en uppfattning som gör henne villig till att söka aktiv samverkan med de 
kommunala aktörerna. Hon anser sig också inneha en samhällsviktig funktion och uppfattar ett 
ansvar som folkkyrka att vara just ett stöd för det svenska samhället vid kriser och katastrofer.  
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